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Uwaga:
l.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego zprawdą, staranrrego i zupełnego wypełnienia

kńdej z rubryk.
2.Jężę|iposzczegó|ne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleĘ wpisaó ,,nie dotyczy",
3.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależmośó poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńsĘ wspólnością
majątkową.

4.Oświadczenie majątkowe dotycŻy majątku w kraju iza grańcą.
5 . Oświadczenie maj ątkowe obej muj e również wierzytelności pieniężne.
6,W części A oświadczeńa zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkańa składającego oświadcz ęńę oraz miej sca położenia nieruchomości.

CZĘSC A

il\3.1ł. L h.,... Ih.Ę.,*.,. k fi .....3.r :y. N. i..ą.,...\,) 
1imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

J a, nizej podpis any(a),

urodzony(a; ....../.(ł.,l;.}....i.1;.1.,l.w..,...._1;'.*.u,.))il,.:.x.[,.

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub fuŃcja)

po zapoznaniu się z przepisarrti ustawy z dnta 2I sierpnia I991r. o ograniczeniu prowadzęnia
działalności gospodarczejprzez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z2006r. Nr 216, poz.7584 ze
zm.) oraz ustawy z dnla 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z2016r,poz.446 ze zm,)
zgodnie z art, 24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wehodzące w skład małzeńskiej wspólności
łnajątko,arej{ub stanowiącej mój maj ątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne
- środki pieniężne zgromadzonę w walucie polskiej:

- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej:

. ., . .i_\ i..Ę...Dcll!.7,.Y......
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.li!. J,e......a,:.T.Y.iX..Y

- papiery wańościowe:

..... .. ....... i. l'. !.i....!).*:.T.7".( ź. I.

..... na kwotę

II.
1. Dom o powierzchni: /l,.."f.. .fi,:::"r,.*.L.m2 o wartości: ... tytuł prawny:

2. Mlęszkanie o powierzchnt: |.',,iŻ..ł2T,?.i/.'/rrr2,o wartości: tytuł prawny: ..............

3.Gospodarstwo rolne:

ro dzaj go spodarstwa: .. ..... .N. . t,Ę.... J)*.r..' /..ę, I..Y

powierzchnia:

o wartości:

rodzaj zabudowy:

tytuł prawny:

ztego tyrułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychodi dochód w wysokości:

4. Inne nieruchomości: Ą'l r ,i'l-,T / l1'/
powierzchnia:

o wartości:

tytuł prawny:

|r1 1i2"1or-



III.
Posiadam udziŃy w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: ..!|.tt.,.,.il),*:i:.{i.(:.l'

udzińy te stanowią pakiet większy niż 10oń udziałów w spółce..

Ztego tyfułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Iv.

Posiadam akcje w spółkach handlowych-należy podać liczbę i emitenta akcji: .,,v;f....:];.1,:i!.;.)........

akcje te stanowią pakiet większy niż I0oń akcji w spółce:

Z tego tytułu osiągnąłern(ęłarn) w roku ubiegłyrn dochód w wysokości: .......,....

V.

NabYłem(am) (nabył moj małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek surrror"ąd., terforialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związhl metropolitalnego następujące mienie, które
Podlegało zbyciu w drodze przetarga_ należy podać opis mienia i datę nabycia, oa kogo: .. .......

,.,..,. N. t,ę.......hł.rl.cłl.

VI.

1.Prowadzę działalność gospodarcząŻ (naleZy podaó formę prawną i przedmiot działalności):.,,r,i.i..,L,-'1,. j )'

- osobiście

- wspólnie ziwtymi osobami

Ztego tlułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

/h,iłuę/



2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (należy podać for*ę prawną i przedmiot działalności): ...ł1.,,;,Ł....,i;Il.ix.},.,.............

- lvspólnie z innyni osobami

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Vu.
!

1.W spółkach handlorvych (nazwa, siedziba spółki): ......./.l..i§.....;:ł_i.jil.i...Y...............

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : ...............

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2. W spółdzielniach: ...,"......../:,..,a....."ł,-,...)1.v,*.:'.......

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem człoŃiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

3. W fundacjach prow adzącychdziałalność gospoclarczą: ..........lv'.,..ł.....;); j..:,.:,*.).......,.....

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam): w roku ubiegłym dochód w wysokości:

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):



Ix.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów

mechanicznychnależy podać markę, model i rok produkcji):

x.

Zobowiązania Pienięzne o wartości powyzej 10 000 ńotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
waruŃi, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim wydarzenióffi, w jakiej
wysokości):

. ........ U !ę....M.Ty..e *y

/hlułalz



Powyzsze ośr.viadczenie składam świadomy(a), iZ na podstawię ań. 233 § 1 Kodeksu kamego za
podanie nieprarvcly iub zatajenie prawdy glozi kara pozbawienia wolności.

. 

^J.Y.Sa.,..O. 

5: .4 Q, IQJI,
(mielscowość, data)

1 Niewłaściwe skręślić.
2 Nie dctyczy działalności lrytwórczej w rolnictwie w zakesie produkcji roślinnej i zwierzęcej w formie i zakresie
gospodarstwa rodzirrnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych,
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